
Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených v rámci prerokovania návrhu  

ÚPN obce Rimavské Janovce - Zmeny a doplnky č.3 

 

Por. 

číslo 

Orgány štátnej správy, právnické 

a fyzické subjekty 
Pripomienka 

Spôsob 

vyhodnotenia 

1. 

 

 

Okresný úrad Banská Bystrica,  

Odbor bytovej politiky, 

Oddelenie ÚP 

Nám. Ľ. Štúra 1, 

97401 Banská Bystrica 

Číslo: OU-BB-OVBP1-2022/008805-002,  

zo dňa 22.02.2022 

 

Okresný úrad Banská Bystrica konštatuje, ţe: 

- obec Rimavské Janovce má platný „Územný plán obce Rimavské Janovce" 

(ďalej ÚPN obce) schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v 

Rimavských Janovciach č. 90/2015 dňa 09.11.2015, vypracovaniu ktorého 

predchádzalo schválenie „Zadania pre vypracovanie návrhu ÚPN obce 

Rimavské Janovce" uznesením Obecného zastupiteľstva v Rimavských 

Janovciach č. 5/2009 dňa 23.10.2009, 

- predmetom predloţeného návrhu riešenia „ÚPN obce Rimavské Janovce - 

Zmeny a doplnky č. 3" je zmena funkčného vyuţitia plochy občianskej 

vybavenosti navrhovanej platným ÚPN obce a doplnenie priľahlých 

neurbanizovaných plôch na zmiešanú funkciu bývania a občianskej 

(komerčnej) vybavenosti. 

- zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 

určuje povinnosti pre povinné osoby (obce). Z toho vyplýva povinnosť 

spracovania textovej a grafickej časti územného plánu v elektronickej forme, 

tzn. textovú časť odovzdať vo forme štruktúrovaných dokumentov, ktoré 

následne umoţnia ďalšie elektronické spracovanie. Grafickú časť spracovať vo 

vektorovom tvare podľa typov objektov (čiara, bod, uzavretý polygón) s 

príslušnými atribútmi, umoţňujúcimi priestorovú lokalizáciu v záväznom 

súradnicovom systéme S-JTSK (vyhláška ÚGKK SR 26/2014 Z. z.). Kaţdý 

zobrazovaný jav spracovať v samostatnej vrstve, 

 

Berie na vedomie 

 

 

 

 

 

Berie na vedomie 

 

 

 

 

Berie na vedomie, 

dokumentácia bude 

odovzdaná aj v 

elektronickej forme 

na dátovom nosiči 



OÚ Banská Bystrica poţaduje: 

- dať do súladu návrh „ÚPN obce Rimavské Janovce - Zmeny a doplnky č. 3" 

so záväznou časťou ÚPD vyššieho stupňa, ktorou je Územný plán veľkého 

územného celku Banskobystrický kraj v znení neskorších zmien a doplnkov, 

- postup obstarávania ako i spracovania návrhu „ÚPN obce Rimavské Janovce 

- Zmeny a doplnky č. 3" dať do súladu s ustanoveniami § 22 aţ § 28 

stavebného zákona, 

- zosúladiť obsah a rozsah predloţenej ÚPD s § 12 a § 17 vyhlášky č. 55/2001 

Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, 

 

Berie na vedomie 

 

 

 

Berie na vedomie 

 

Berie na vedomie 

 

OÚ Banská Bystrica poţaduje v textovej časti: 

- v obsahu značenie jednotlivých kapitol záväznej časti zosúladiť so značením 

podľa platného znenia ako aj so značením samotnej záväznej časti 

predloţeného návrhu (C.a., atď, ako aj C.l. pre Schému záväzných častí... - 

uvedené je C.A.,... a C.L.), 

Akceptované, 

upravené v textovej 

časti    

- v kapitole A.1. „Hlavné ciele a problémy" v súlade so Zmenami a doplnkami 

č. 1 a č. 2 doplniť označenie pre riešenú plochu „Lokalita A" (ako sa zobrazuje 

v grafickej časti na náloţke výkresu č. 01 „Výkres širších vzťahov", 

Doplnené 

v textovej časti, 

kapitola A.1. 

- v kapitole A.2. „Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu" zváţiť 

vypustenie údajov v jej úvode o platnosti ÚPN SÚ Rimavské Janovce z roku 

1987, nakoľko je v tejto podkapitole doplnený uţ v súčasnosti platný ÚPN 

obce z roku 2015, 

Text bol vypustený 

z textovej časti 

v kapitole A.2. 

- v kapitole B.6. „Návrh riešenia bývania,..." tabuľke s názvom „Návrh 

bývania a prislúchajúceho počtu obyvateľstva" zosúladiť údaje dopĺňané pre 

Lokalitu Močiar 1 vzhľadom na skutočnosť, ţe v záväznej a grafickej časti je 

doplnená samostatná lokalita s názvom Močiar 4 (alebo IV) a toto značenie v 

celom predloţenom návrhu zjednotiť, 

Tabuľka je 

doplnená o lokalitu 

Močiar 4 

s príslušným 

počtom bytov a 

obyvateľov 

- v kapitole B.7. „Vymedzenie zastavaného územia" zohľadniť navrhované 

rozšírenie zastavaného územia, 

Doplnené 

v kapitole B.7. 



- v podkapitole B.12.1.2. „Zásobovanie vodou - návrh" dôsledne skorigovať 

dopĺňané prírastky obyvateľov vo väzbe na platný ÚPN obce v znení Zmien a 

doplnkov č, 1 a č. 2 (napr. podľa Zmien a doplnkov č. 2 mal byť počet 

obyvateľov napojených na vodovodnú sieť v r. 2025 2117, tento údaj je 

pouţitý aj v súvisiacej tabuľke, v predloţenom návrhu sa tento údaj napriek 

nárastu obyvateľov mení na 2089, avšak v súvisiacej tabuľke je uţ uvedené 

2152) 

Opravené 

v textovej časti, 

údaj 2089 nie je 

správny  

- po spresnení počtu obyvateľov napojených na vodovodnú sieť, v súlade s 

poţiadavkou uvedenou vyššie, aplikovať výpočty aj v kapitole B.12.2.2. 

„Návrh riešenia kanalizačnej siete", 

Údaje o počte 

obyvateľov 

v kapitole B.12.2.2 

ostávajú v platnosti 

- v podkapitole B.12.4.2. „Potreba elektrickej energie - návrh" pre lokality 

Močiar 1, 2, 3 a navrhovanú lokalitu Močiar 4 text súvisiaci s navrhovanou 

trafostanicou TS5 označiť spôsobom, ktorý si spracovateľ zadefinoval pre 

vloţený nový text (kurzíva), 

Akceptované, 

upravené v textovej 

časti v Kapitole 

B.12.14, 

podkapitole 

B.12.4.2. 

- v kapitole B.12.5. „Zásobovanie teplom" upraviť počet bytových jednotiek 

do roku 2025 v RD vo väzbe na predloţený návrh (vo výpočtoch je zohľadnený 

údaj 238), 

V návrhu ZaD 

predpokladáme 

nárast o 10 

bytových jednotiek, 

čomu zodpovedá 

údaj počtu 238, 

ktorý je navýšený 

o 10 b.j. oproti 

predchádzajúcim 

ZaD č.2 

v záväznej časti; 

- v kapitole C.d. „Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného 

dopravného a technického vybavenia" zohľadniť navrhované dopravné 

vybavenie v lokalite Močiar 4 (alebo IV) - komunikáciu C3 MO 5,5/40, 

Akceptované, 

doplnené v textovej 

časti v kapitole C.d. 



- vypustiť text kapitol C.e. „Zásady a regulatívy ochr. prírody a tvorby 

krajiny...", a C.h. „Vymedzenie ochranných pásiem..." nakoľko regulácia v 

nich stanovená sa predloţeným návrhom nemení, to znamená, ţe text je bez 

zmeny, 

 

Akceptované 

v grafickej časti: 

- zosúladiť označenie riešenej časti s textovou časťou (v grafickej časti je 

riešená lokalita označená ako Močiar 4 alebo IV, v textovej časti sú dopĺňané 

údaje tak, ako keby bola riešená lokalita súčasťou lokality Močiar 1), 

Lokality sú 

označené vo 

výkresovej časti 

a textovej časti 

arabskými 

číslicami, 

Riešená lokalita je 

označená ako 

Močiar 4 

- ako podklad náloţiek pouţiť čistopis a v súlade s tým upraviť názov náloţky 

č.03 - „Návrh priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania územia" 

(ako podklad nie je pouţitý čistopis, ale návrh upravený v zmysle prerokovania 

pripomienok): v prípade zrušenia ochranného pásma, ktoré je súčasťou 

platného ÚPN obce v riešenom území, doplniť do legendy grafické vyjadrenie 

pre jeho zrušenie (náloţka výkresu č. 06) a túto skutočnosť zohľadniť aj na 

náloţkách č. 02 a č. 03, 

Akceptované, 

názov náloţky 

upravený podľa 

čistopisu 

- na náloţke výkresu č. 07 „Vyuţitie PP a LP na iné účely" doplniť v súlade s 

platným ÚPN obce v znení zmien a doplnkov navrhované funkčné vyuţitie, 

Akceptované, 

doplnené 

v grafickej časti 

- na náloţke výkresu č. 09 „Schéma záväznej časti a VPS" doplniť do legendy 

grafické vyjadrenie pre zrušené javy,  

 

- dohodnúť predloţený návrh „ÚPN obce Rimavské Janovce - Zmeny a 

doplnky č. 3" podľa ustanovenia § 22 ods. 4 stavebného zákona s dotknutými 

orgánmi, 

Akceptované, 

doplnené 

v grafickej časti 

Berie na vedomie 

- prerokovať s orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa osobitných 

predpisov vydanie súhlasu na zmenu funkčných plôch, 

Súhlas je uvedený 

pod poradovým 

číslom 2 v tabuľke 



- odstrániť preklepy z návrhu „ÚPN obce Rimavské Janovce - Zmeny a 

doplnky č. 3". 

Berie na vedomie 

  2. 

 

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor 

opravných prostriedkov,  

Nám. Ľ. Štúra 1, 

97401 Banská Bystrica 

Číslo: OU-BB-OOP6-2022/008902-002,  

zo dňa 22.02.2022 

 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných prostriedkov, pozemkový 

referát ako orgán vecne, miestne a funkčne príslušný v zmysle § 4 ods. 2 

zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov preskúmal ţiadosť obce Rimavské Janovce č. 

460/21 zo dňa 30.11.2021 a dokumentáciu k nej priloţenú. V súlade s 

ustanovením § 5 ods. 3 písm. e/ zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových 

úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 

pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších 

predpisov a o zmene niektorých zákonov 

 

I. udeľuje súhlas 

podľa §13 a 14 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuţívaní 

poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len zákon o ochrane a vyuţívaní poľnohospodárskej 

pôdy) k nepoľnohospodárskemu pouţitiu poľnohospodárskej pôdy v rámci ÚP 

obce Rimavské Janovce, Zmeny a doplnky č. 3 podľa dokumentácie 

vyhotovenej Ing. arch. Vladimírom Raganom v nasledovnom rozsahu: 

katastrálne územie: Rimavské Janovce 

Lokalita 17 

Funkčné vyuţitie: bývanie, komerčná vybavenosť 

Výmera lokality : 2,5670 ha 

Poľnohospodárska pôda: 1,700 ha 

BPEJ: 0457002/6. 

Lokalita sa nachádza mimo zastavaného územia obce ohraničeného k 1.1.1990. 

Údaje o pozemkoch boli prevzaté z nasledujúcich dokladov: 

Textová, tabuľková a grafická časť v M 1 : 5 000 ÚP obce Rimavské Janovce, 

Zmeny a doplnky č. 3, vypracovaného Ing. arch. Vladimírom Raganom 

 

Súhlas 

II. súhlas sa udeľuje za dodrţania týchto podmienok: 

1. Poľnohospodársku pôdu, na ktorú bol udelený súhlas, pouţiť pre účely 

výstavby v odsúhlasenom rozsahu len na základe rozhodnutia, vydaného 

 

Berie na vedomie 

 



v zmysle § 17 zák. o ochrane a vyuţívaní poľnohospodárskej pôdy OÚ 

Rimavské Sobota, pozemkovým a lesným odborom, v ktorom budú 

uloţené ďalšie povinnosti vyplývajúce z tohto zákona. 

2. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú je 

vydaný tento súhlas aţ do realizácie stavby, najmä ochranu pred 

zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín. 

3. Poľnohospodársku pôdu pouţiť na stavebné účely len v nevyhnutných 

prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. 

4. Nesťaţovať obhospodarovanie priľahlej poľnohospodárskej pôdy 

nevhodným umiestňovaním stavieb. 

 

 

Bude predmetom 

ďalších 

povoľovacích 

konaní 

Berie na vedomie 

 

Berie na vedomie 

3. 

 

 

 

 

Okresný úrad Banská Bystrica odbor 

starostlivosti o ţivotné prostredie, 

Nám. Ľ. Štúra 1, 

97401 Banská Bystrica 

číslo OU-BB-OSZP1-2022/008782-004, 

zo dňa 18.2.2022 

 

Vychádzajúc z vyššie uvedenej identifikácie dotknutého územia, ako aj z 

hodnotenia riešeného územia z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny. 

Okresný úrad v sídle kraja súhlasí s predloţenými zmenami Z a D č. 3 pri 

dodrţaní nasledovných podmienok: 

 

- pri plánovaní ďalších aktivít v k. ú. Rimavské Janovce dodrţať všetky 

podmienky uvedené v stanovisku č. CHKOCV/353-004/2021 zo dňa 

14.12.2021 k zmene druhu pozemku na stavebné pozemky v k. ú. Rimavské 

Janovce doručenému Okresnému úradu Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o 

ŢP (prikladáme v prílohe), 

Berie na vedomie 

- minimalizovať záber trvalých trávnych porastov v rámci katastra obce, aby 

bol udrţaný priaznivý stupeň ekologickej stability. Krajinné prvky zvyšujú 

ekologickú stabilitu územia a patria sem napr. vinice, záhrady, ovocné sady, 

terasy, brehová vegetácia, mokrade, nelesná drevinová vegetácia, 

Akceptované 

Záber TTP bude 

minimalizovaný len 

na plochy kde budú 

umiestnené stavby  

na bývanie a 

príslušná 

infraštruktúra, 

ostatné plochy 

stavebných parciel 

budú riešené ako 

plochy zelene a 

záhrad. 

- do územia, kde je uvedený výskyt biotopu Lkl Níţinné a podhorské kosné 

lúky nie je vhodné zasahovať pri plánovaní akýchkoľvek ďalších aktivít, 

Riešené územie 

nezasahuje do 



biotopu Lk1 

- prípadný výrub drevín realizovať v mimo vegetačnom období, t. j. od 01. 

októbra do 31. marca a stanoviť adekvátnu náhradnú výsadbu v zloţení 

pôvodných (domácich) druhov drevín, 

Bude predmetom 

v ďalších 

povoľovacích 

konaniach 

- dbať na dodrţanie § 3 aţ 10 zákona 543/2002 Z. z, Berie sa na 

vedomie. Uplatní sa 

v ďalších 

povoľovacích 

konaniach 

- zabezpečiť, aby pri činnostiach nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam 

chránených ţivočíchov počas realizácie aktivít (§ 35 zákona 543/2002 Z. z.) 

Bude predmetom 

v ďalších 

povoľovacích 

konaniach 

- v prípade výskytu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie 

(v zmysle Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1263 z 12. júla 2017, 

ktorým sa aktualizuje zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich 

obavy Únie prijatý vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1141 podľa nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014) a v prípade výskytu 

inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky (v 

zmysle Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam 

inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky) je 

potrebné postupovať v zmysle vyhlášky MŢP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných 

druhov. 

Nad  rámec riešenia 

ÚPN. Uplatní sa 

v ďalších 

povoľovacích 

konaniach 

4. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  

Nám. Ľ. Štúra 1, 

97401 Banská Bystrica 

číslo: OU-BB-OCDPK-2022/009218-002,   

zo dňa 9.2.2022 

Na základe uvedeného, nakoľko bezprostredne riešené územie obce Rimavské 

Janovce, nie je v kolízii s cestami I. triedy. Okresný úrad Banská Bystrica, 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, nemá pripomienky k 

oznámeniu o prerokovaní strategického dokumentu „Územný plán obce 

Rimavské Janovce, Zmeny a doplnky č. 3” a súhlasí s jeho schválením za 

rešpektovania výhľadových zámerov ÚPN VÚC Banskobystrického kraja a 

Koncepcie územného rozvoja Slovenska. 

 

Súhlas,  

navrhované riešenie 

nie je v rozpore 

s výhľadovými 

zámermi v ÚPN 

VÚC BB kraja  

a KÚRS. 



5. Ministerstvo ţivotného prostredia,  

Sekcia geológie a prírodných zdrojov,  

Odbor štátnej geologickej správy 

Nám. Ľudovíta Štúra 1,  

812 35 Bratislava 

Číslo: 3945/2022-5.3 

9798/2022 

Zo dňa: 17.2.2022 

Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej 

geologickej správy (ďalej len „ministerstvo“) na základe Vášho oznámenia o 

prerokovaní územného plánu obec Rimavské Janovce Vám podľa § 15 ods. 1 a 

ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuţití nerastného bohatstva (banský 

zákon) v znení neskorších predpisov, § 20 a § 23 ods. 16 zákona č. 569/2007 Z. 

z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov 

zasiela nasledovné stanovisko: 

1. V katastrálnom území obec Rimavské Janovce (ďalej len „predmetné 

územie“) sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloţenej 

mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v 

územnoplánovacej dokumentácii. 

Zohľadnené 

v grafickej časti vo 

výkrese 01 – Širšie 

vzťahy 

  2. V predmetnom území je zaregistrovaný výskyt potenciálneho zosuvu. 

Aktivizácia svahových deformácií je moţná vplyvom prírodných pomerov alebo 

negatívnymi antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou. Hodnotené 

územie patrí do rajónu stabilných území. 

     Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona 

povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť 

výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inţiniersko 

geologického prieskumu spracované v záverečnej správe; Atlas máp stability 

svahov SR v M 1 ; 50 000 (Simeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je 

prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra 

Bratislava (http;//apl.geologv.sk/atlassd/). Na webových stránkach sú dostupné 

aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách; 

http;//apl.geologv.sk/geofond/zosuvy7. 

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú moţnosti 

vyuţitia územia pre stavebné účely. 

Berie na vedomie, 

riešená lokalita patrí 

do rajónu stabilných 

území 

  3. Predmetné územie spadá do nízkeho aţ stredného radónového rizika, tak ako 

je to zobrazené na priloţenej mape. Stredné radónové riziko môţe negatívne 

ovplyvniť moţnosti ďalšieho vyuţitia územia. 

Opatrenia proti 

negatívnym 

vplyvom budú 

navrhované 

v ďalších 

povoľovacích 

konaniach 



  4. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na 

webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra - aplikácia Atlas 

geotermálnej energie http;//apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/l 4. 

 

Berie na vedomie 

  Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká 

stavebného vyuţitia územia: 

a) výskyt potenciálnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného vyuţitia 

územia s výskytom potenciálnych zosuvov je potrebné posúdiť a overiť 

inţinierskogeologickým prieskumom. 

b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného 

vyuţitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť 

podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní 

oţiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho ţiarenia. 

 

Viď predchádzajúce 

dva odstavce, bod 3 

a 4  

6. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 

sídlom v Rimavskej Sobote, 

číslo: A/2022/00294,   

zo dňa 14.2.2022 

Súhlasí sa s návrhom ţiadateľa Obce Rimavské Janovce, 980 01 Rimavské 

Janovce 301, IČO: 00319058 doručené dňa 04.02.2022 na spracovanie návrhu 

územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Rimavské Janovce - 

zmeny a doplnky č. 3“. 

Súhlas 

K predloţenému návrhu má orgán verejného zdravotníctva nasledovnú 

pripomienku: 

- pred uskutočňovaním výstavby zabezpečiť v navrhovanej lokalite 

kompletnú technickú infraštruktúru vrátane príjazdových komunikácií 

(moţnosť napojenia na vodu, plyn, elektriku a kanalizáciu). 

Poţadujeme, aby uvedená pripomienka bola zohľadnená v navrhovanom 

„Územnom pláne obce Rimavské Janovce - Zmeny a doplnky č. 3“. 

Pripomienka bola 

opätovne 

prerokovaná, 

záznam 

z prerokovania pod 

poradovým číslom 

6/2. 

7. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica,  

Číslo: KPU BB-2021/22525-5/105844/PAV  

zo dňa 20.12.2021 

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica") z 

hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom súhlasí s 

územnoplánovacou dokumentáciou „ÚPN obce Rimavské Janovce - Zmeny a 

doplnky č. 3" s nasledovnými podmienkami: 

1. V dokumente na str. 14-15 v kapitole „C.e. Zásady a regulatívy ochrany 

prírody a tvorby krajiny, kultúrna historických hodnôt a vyuţitia prírodných 

zdrojov, zásady vytvárania a udrţania ekologickej stability vrátane zelene"v 

Súhlas 

 



odseku „V oblasti ochrany kultúrneho dedičstva" v druhej vete slovné spojenie 

„ďalej „Zásady ochrany PZ Rimavské Janovce", akonáhle ich KPÚ vydá" 

nahradiť „ďalej „Pamiatková zóna Rimavské Janovce, Zásady ochrany, obnovy 

a prezentácie pamiatkového územia" vypracované KPÚ Banská Bystrica v 

rokoch 2016-2017, ktoré nadobudli účinnosť dňom vydania, t. j. 11.12.2017" 

8. 

 

Banskobystrický samosprávny kraj 

oddelenie územného plánovania a ŢP,  

Číslo: 07001/2022/ODDUPZP-2  

zo dňa 10.1.2022 

Banskobystrický samosprávny kraj pri návrhu rozvoja obce ţiada: 

A/ v predloţenom návrhu územnoplánovacej dokumentácie 

Rešpektovať záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia 

a verejnoprospešné stavby Záväznej časti ÚPN VÚC BBK, ktoré majú priamu 

väzbu na riešené územie obce Rimavské Janovce v zmysle § 25 ods. 6 

stavebného zákona. 

Záväzné regulatívy 

funkčného a 

priestorového 

usporiadania územia 

a verejnoprospešné 

stavby Záväznej 

časti ÚPN VÚC 

BBK, ktoré majú 

priamu väzbu na 

riešené územie obce 

Rimavské Janovce 

sú uvedené 

v Zmenách 

a doplnkoch č.2 

ÚPN obce 

Rimavské Janovce. 

V textovej časti 

preto uvádzame, ţe 

kapitola je „bez 

zmeny“ lebo od 

schválenia týchto 

zmien nebolo 

vyhlásené nové 

znenie VZN BBSK 

kraja týkajúce sa 

záväznej časti ÚPN 

VÚC. 

 



Zapracovať do návrhu územnoplánovacej dokumentácie skutočnosť o zaradení 

k.ú. Rimavské Janovce medzi zraniteľné oblasti v zmysle nariadenia vlády SR č. 

174/2017 a navrhnúť opatrenia na zlepšenie stavu v tejto oblasti. 

 

Funkčné vyuţívanie 

záujmového územia 

nebude mať vplyv 

na ochranu vôd 

podľa §35 vodného 

zákona, riešené 

územie nie je 

poľnohospodársky 

vyuţívané územie 

v súčasnosti 

a nebude ani svojím 

navrhovaným 

funkčným 

vyuţívaním 

(bývanie 

a komerčná 

vybavenosť) 

v zmenách 

a doplnkoch ÚPN 

č.3. obce Rimavské 

Janovce 

 

Realizáciu všetkých rozvojových plôch v území obce podmieniť vybudovaním 

rozvodov technickej infraštruktúry (najmä verejnej kanalizácie s ČOV) s 

dostatočnou kapacitou a v predstihu pred rozvojom územia. 

Čiastočne 

akceptované 

Kanalizačná sieť 

verejnej splaškovej 

kanalizácie a jej 

napojenie na ČOV 

je v prípravnom 

štádiu. Obstarávateľ 

nevie zabezpečiť 

v predstihu jej 

vybudovanie. 

Splaškové vody 



budú likvidované 

v nepriepustných 

vodotesných 

ţumpách 

s pravidelným 

vývozom ich obsahu 

na ČOV v obci 

Rimavské Janovce. 

Alternatívou môţu 

byť aj malé čističky 

odpadových vôd. Po 

vybudovaní verejnej 

kanalizácie sa 

jednotlivý 

producenti 

splaškových vôd 

napoja na 

kanalizačné 

rozvody. 

B/ pri ďalšej aktualizácii platnej územnoplánovacej dokumentácie obce v 

textovej časti, v kapitole „B.2. Väzby vyplývajúce 

z riešenia a zo záväzných častí ÚPN regiónu VÚC Banskobystrického kraja", 

doplniť, aktualizovať znenie a pri návrhu rozvoja rešpektovať aj nasledovné 

záväzné regulatívy Záväznej časti ÚPN VÚC BBK v platnom znení: 

2.2.4., 2.2.6., 2.2.10. z oblasti hospodárstva, 

3.2.1., 3.8., 3.15. z oblasti rozvoja rekreácie a turistiky, 

4.2., 4.6,, 4.7., 4.8.. 4.9., 4.10., 4.17. z oblasti usporiadania územia z hľadiska 

ekologických aspektov, ochrany prírody a pôdneho fondu, 

-5.1., 5.16. z oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrneho dedičstva, 

6.1.16.3., 6.1.38, 6.1.47 z oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry, 

7,1.1., 7.1.11 .a), 7.1.14., 7.2.5., 7.2.12., 7.3.4. z oblasti rozvoja nadradenej 

technickej infraštruktúry. 

Berie sa na 

vedomie, uvedená 

pripomienka bude 

riešená v ďalších 

zmenách 

a doplnkoch pre 

územný plán obce. 

 

Banskobystrický samosprávny kraj odporúča pri návrhu rozvoja obce spracovať 

stratégiu nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy pre celé územie obce a v 

Berie sa na 

vedomie, 



záväznej časti ÚPN O navrhnúť účinné opatrenia, v súlade so strategickým 

dokumentom SR Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. 

pripomienka má 

odporúčací 

charakter, bude 

predmetom ďalších 

zmien a doplnkov. 

 

Predloţený návrh územnoplánovacej dokumentácie nie je v rozpore so 

záväznou časťou ÚPN VÚC BBK v platnom znení a po splnení našich 

poţiadaviek k nemu nemáme pripomienky 

Berie sa na vedomie 

9. Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 

979 01 Rimavská Sobota 

 

 Nevyjadrili sa 

v zákonom 

stanovenej lehote 

 

10. Okresný úrad Rimavská Sobota, 

pozemkový a lesný odbor, 

Hostinského 4,  

979 01 Rimavská Sobota 

 Nevyjadrili sa 

v zákonom 

stanovenej lehote 

 

11. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Hostinského 4,  

979 01 Rimavská Sobota 

 Nevyjadrili sa 

v zákonom 

stanovenej lehote 

 

12. Okresný úrad Rimavská Sobota, Odbor 

starostlivosti o ţivotné prostredie, štátna 

vodná správa, 

Hostinského 4,  

979 01 Rimavská Sobota 

Číslo: OU-RS-OSZP-2022/004489-002 

zo dňa 7.2.2022 

 

Vyjadrenie vydané Okresným úradom Rimavská Sobota, odborom starostlivosti 

o ţivotné prostredie v súlade s § 28 ods. 2 písm. j) vodného zákona k 

Územnému plánu obce Rimavské Janovce - Zmeny a doplnky č. 3" vydané pod 

č OU-RS- OSZP2021/016757-002 zo dňa 29.12.2021 je platné v celom rozsahu 

a za nasledovných podmienok: 

Návrh odvádzania a zneškodnenia vôd musí byť v súlade s poţiadavkami v 

zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a s Nariadením vlády č. 295/2005 

ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty 

ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitných vôd; 

 

Berie na vedomie 



  Rešpektovať poţiadavky na ochranu podzemných a povrchových vôd a 

poţiadavky na revitalizáciu korýt a brehov miestnych tokov; 

 

Berie na vedomie 

  Je potrebné časovo zosúladiť navrhovanú výstavbu riešenej lokality s výstavbou 

a prevádzkovaním kanalizačnej siete; 

Splaškové odpadové vody, ktoré nebude moţné pripojiť na kanalizačnú sieť 

obce, budú musieť byť odvádzané do nepriepustných vodotesných ţúmp. Obsah 

ţumpy je potrebné likvidovať na ČOV a predloţiť doklad o zmluvne 

zabezpečenom odbere obsahu ţumpy na jeho likvidáciu oprávnenou osobou; 

 

Berie na vedomie, 

odpadové vody 

budú odvádzané do 

nepriepustných 

ţúmp 

a zneškodňované 

v ČOV 

Po rozšírení 

kanalizácie 

v riešenej časti budú 

odpadové vody 

odvádzané do 

kanalizačnej siete 

  

  Na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z parkovacích a spevnených plôch 

zváţiť osadenie odlučovača ropných látok. 

 

Berie na vedomie, 

bude predmetom 

ďalších 

povoľovacích 

konaní 

13. Okresný úrad Rimavská Sobota, Odbor 

starostlivosti o ţivotné prostredie, št. správa 

odpadového hospodárstva 

Hostinského 4,  

979 01 Rimavská Sobota 

 Nevyjadrili sa 

v zákonom 

stanovenej lehote 

 

14. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor 

starostlivosti o ţivotné prostredie, št. správa 

ochrany ovzdušia, číslo OU-RS-OSZP-

2021/008705-002, zo dňa 24.5.2021 

 Nevyjadrili sa 

v zákonom 

stanovenej lehote 

 

15. Okresný úrad Rimavská Sobota, Odbor 

starostlivosti o ţivotné prostredie, štátna 

správa na úseku ochrany prírody a krajiny,  

Hostinského 4,  

 Nevyjadrili sa 

v zákonom 

stanovenej lehote 

 



979 01 Rimavská Sobota 

16. 

 

Okresný úrad Rimavská Sobota,  

odbor starostlivosti o ţivotné prostredie,  

číslo OU-RS-OSZP-2021/014539-017,  

zo dňa 1.12.2021 

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie ako 

príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej 

správe starostlivosti o ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 55 písm. 

b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„príslušný orgán") na základe oznámenia o strategickom dokumente: „Územný 

plán obce Rimavské Janovce- Zmeny a doplnky č.2 „ , ktoré predloţil 

obstarávate!' Obec Rimavské Janovce, sídlo: Rimavské Janovce 301, 98001, 

IČO: 00319058, vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 

neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie: 

Strategický dokument: „Územný plán obce Rimavské Janovce - Zmeny a 

doplnky č.3 „ 

sa nebude posudzovať 

podľa zákona č.24/2005 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č.24/2006 Z.z."). Navrhovaný strategický dokument je moţné 

prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov. 

 

Navrhovaný 

strategický 

dokument sa nebude 

posudzovať 

17. Okresný úrad Rimavská Sobota, Odbor 

krízového riadenia, 

Hostinského 4,  

979 01 Rimavská Sobota 

 Nevyjadrili sa 

v zákonom 

stanovenej lehote 

 

18. Okresné riaditeľstvo hasičského 

a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, 

Okruţná 118,  

979 01 Rimavská Sobota 

 

 Nevyjadrili sa 

v zákonom 

stanovenej lehote 

 



19. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 

Bratislava 

číslo 012384/2021,  

zo dňa 21.12.2021 

ÚPN obce Rimavské Janovce - Zmeny a doplnky č.3: vyjadrenie o ochrannom 

pásme ropovodu. 

Oznamujeme Vám, ţe predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma 

ropovodu a nedotýka sa našich záujmov. Z našej strany nemáme preto k danej 

akcii ţiadne pripomienky. 

 

Bez pripomienok 

20. Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 

Bratislava 

 Nevyjadrili sa 

v zákonom 

stanovenej lehote 

 

21. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., 

Partizánska cesta č. 69,  

974 98 Banská Bystrica 

Číslo: CS SVP OZ BB 55/2021/156-39220 

Zo dňa: 21.12.2021 

Navrhovaná lokalita Močiar 4 je situovaná na pravej strane vodohospodársky 

významného vodného toku Ľukva, vr.km cca 2,115 aţ 2,410, ktorý je v správe 

SVP, š.p. OZ Banská Bystrica. Najbliţšie pri vodnom toku (cca 6 m) je 

situovaný pozemok s pare. č. KN-C 6491, ostatné riešené pozemky sú vzdialené 

od koryta vodného toku. 

Berie na vedomie 

  Upozorňujeme, ţe správca toku nemá vysledované inundačné územie 

vodohospodársky významného vodného toku Ľukva v riešenej lokalite, pričom 

vplyvom povodňových prietokov môţe dochádzať k zaplavovaniu priľahlého 

územia a tým aj objektov situovaných v tomto území. Vzhľadom na moţné 

povodňové riziko vodného toku Ľukva nebudeme zodpovedať za prípadné 

škody vzniknuté na navrhovaných objektoch z titulu povodňových prietokov, 

resp. zaliatím objektov vnútornými vodami. 

Berie na vedomie 

  Pre navrhovaný rozvoj upozorňujeme, ţe správca vodného toku je oprávnený v 

zmysle ustanovení § 49 a § 50 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení 

neskorších predpisov vstupovať na pobreţné pozemky a vlastník pobreţného 

pozemku je povinný umoţniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia. 

Šírka pásma charakterizujúceho pobreţný pozemok je zákonom stanovená pri 

vodohospodársky významnom vodnom toku do 10,0 m od brehovej čiary, pri 

ochrannej hrádzi vodného toku do 10,0 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. 

Berie na vedomie 

  Pri návrhu umiestnenia stavieb ţiadame rešpektovať STN 75 2102 Úpravy riek 

a potokov, časť Ochranné pásma. V ochrannom pásme vodného toku nie je 

prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťaţbou, naváţkami, 

manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbeţných inţinierskych 

sietí a ťaţba zeminy, pri ktorej sa ochranné pásmo rozširuje na 20 m od 

Berie na vedomie 



brehovej čiary. Minimálna šírka ochranného pásma je stanovená na 4,0 m (6,0 

m) od brehovej čiary pre vodné toky, ktoré majú šírku medzi brehovými čiarami 

do 10,0 m (10,0-50,0 m). 

  Potrebné je zabezpečiť ochranu inundačných území tokov, zamedziť v nich 

výstavbu a iné nevhodné činnosti v zmysle Zákona o ochrane pred povodňami 

č. 7/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Berie na vedomie 

  S návrhom riešenia odvádzania splaškových odpadových vôd z uvedenej 

lokality sa stotoţňujeme, nakoľko sa navrhuje napojiť na plánovanú kanalizačnú 

sieť obce. Zároveň je však potrebné, aby navrhovaná výstavba riešenej lokality 

bola časovo zosúladená s výstavbou a s prevádzkovaním kanalizačnej siete. 

Splaškové odpadové vody, ktoré nebude moţné z objektívnych príčin pripojiť 

na kanalizačnú sieť obce, budú musieť byť odvádzané do nepriepustných ţúmp. 

Ţumpy je potrebné zrealizovať ako nepriepustné v zmysle STN 75 6081 - 

Ţumpy na splaškové odpadové vody a zabezpečiť ich voči prítoku vôd z 

okolitého terénu ako aj voči preplneniu. Obsah ţumpy je potrebné likvidovať na 

najbliţšej vhodnej COV v okolí, predloţiť doklad o zmluvne zabezpečenom 

odbere obsahu ţumpy na jeho likvidáciu oprávnenou osobou. 

Berie na vedomie, 

odpadové vody 

budú odvádzané do 

nepriepustných 

ţúmp 

a zneškodňované 

v ČOV 

Po rozšírení 

kanalizácie 

v riešenej časti budú 

odpadové vody 

odvádzané do 

kanalizačnej siete 

  Na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z pozemných komunikácií pre 

motorové vozidlá vrátane parkovacích a spevnených plôch, kde sa predpokladá 

výrazný obsah látok (ropné, olejové splachy), ktoré môţu nepriaznivo ovplyvniť 

kvalitu povrchovej a podzemnej vody bude potrebné zváţiť osadenie 

odlučovača ropných látok s vyhovujúcou veľkosťou a stupňom čistenia. 

Berie na vedomie 

  Pri návrhu odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd poţadujeme 

zohľadňovať poţiadavky na čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 

Z. z. v znení neskorších predpisov a NV SR č. 269/2010, ktorými sa ustanovujú 

poţiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. 

Berie na vedomie 

  S predloţeným Územným plánom obce Rimavské Janovce, Zmeny a doplnky 

č.3“ sa je moţné z nášho pohľadu po dodrţaní našich poţiadaviek a 

pripomienok stotoţniť. 

Súhlas s 

pripomienkami 



22. Stredoslovenská vodárenská prevádzková 

spoločnosť, a.s.,  

Partizánska cesta č. 5,  

974 01 Banská Bystricaň 

 Nevyjadrili sa 

v zákonom 

stanovenej lehote 

 

23. Stredoslovenská vodárenská prevádzková 

spoločnosť, a.s.,  

Duklianskych hrdinov 42,  

979 01 Rimavská Sobota 

 Nevyjadrili sa 

v zákonom 

stanovenej lehote 

 

24. Stredoslovenská distribučná, a.s.,  

Pri Rajčianke č.2927/8,  

010 01 Ţilina 

Číslo: 4803/ZS/SSD 

Zo dňa: 4.1.2022 

Spoločnosť Stredoslovenská Distribučná, a.s. (ďalej len SSD, a.s.j k uvedenému 

dokumentu predkladá nasledovné vyjadrenie : 

 

V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné a nadzemné elektrické vedenia v 

správe a majetku SDD a.s., ktoré ţiadame rešpektovať. Situácia trás týchto 

vedení je v prílohe tohto listu. 

Berie na vedomie 

VEĽMI VYSOKÉ NAPÄTIE : Pri návrhu je potrebné dodrţať ochranné pásma 

všetkých 110 kV vedení v zmysle platnej legislatívy. 

Poţiadavky sú 

zapracované v ÚPN 

- O Rimavské 

Janovce  v kapitole 

B.8, vymedzenie 

ochranných pásiem,   

schváleného v  roku 

2015, uznesením 

obecného 

zastupiteľstva č. 

90/2015, zo dňa 

9.11.2015 

a predchádzajúcich 

zmenách 

a doplnkoch. 

 

VYSOKÉ NAPÄTIE : Pri návrhu je potrebné dodrţať ochranné pásmo 

existujúcich VN vzdušných a podzemných vedení v zmysle Zákona č. 251/2012 

Z.z. Prípojky na trafostanice v zastavanej časti riešiť ako zemné káblové 

 

NÍZKE NAPÄTIE : Vedenia v intraviláne riešiť ako zemné káblové so 

zokruhovaním z dôvodu zabezpečenia spoľahlivosti a plynulosti dodávky 

elektrickej energie. Pri výstavbe iných zemných inţinierskych sietí ţiadame 

dodrţať ochranné pásmo od zemného káblového vedenia v zmysle Zákona č. 

251/2012 Z.z. - § 43, manipulačný priestor od podperných bodov 1 meter a 

neporušenie ich stability. Elektromerové rozvádzače plánovanej zástavby riešiť 

na verejne prístupnom mieste, napr. v oplotení. 

TRAFOSTANICE : 

Navrhované trafostanice poţadujeme riešiť ako kioskové výkonovo do 630 

kVA. 

Umiestnenie navrhovaných trafostaníc je potrebné riešiť tak, aby NN vývody z 

jednotlivých trafostaníc nepresahovali dĺţku 350 m. 



V prípade potreby prekládky energetických zariadení je potrebné tieto riešiť v 

zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. § 45 “Preloţka elektroenergetického 

rozvodného zariadenia”, v ktorom sa uvádza: 

- Náklady na preloţku elektroenergetického rozvodného zariadenia je 

povinný uhradiť ten, kto potrebu preloţky vyvolal, ak sa vlastník 

elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preloţky 

vyvolal, nedohodnú inak. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného 

zariadenia sa preloţkou nemení. 

- Preloţkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto 

zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického 

rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy . 

- SSD, a.s. ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo 

schválenia spôsobu, termínu preloţky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. 

Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dní pred plánovaným 

termínom preloţky. V otázke zabezpečenia uvedeného súhlasu je potrebné 

sa obrátiť na : Ing. Marián Stanček - MT: 0917/6608512. V prípade, ţe k 

tomuto schváleniu nedôjde, SSD, a.s. nesúhlasí s realizáciou preloţky 

energetického zariadenia. 

Berie na vedomie 

Pred prípravou ďalšieho stupňa doporučujeme vzájomnú spoluprácu a 

konzultácie na niţšie uvedenom kontakte . 

Berie na vedomie 

Pre financovanie elektroenergetických zariadení potrebných pre pripojenie bude 

pouţitý mechanizmus, resp. dohoda so SSD, a.s. v zmysle platnej legislatívy v 

čase výstavby . 

Berie na vedomie 

Ďalší stupeň navrhovaného dokumentu zohľadňujúci vyššie uvedené 

pripomienky ţiadame predloţiť na odsúhlasenie SSD, a.s. 

Berie na vedomie 

Voči tomuto vyjadreniu môţete poslať pripomienky písomne na SSD, a.s. do 14 

dní od jeho doručenia . 

Berie na vedomie 

25. SPP – distribúcia, a.s.,  

Mlynské Nivy č. 44/a,  

825 19  Bratislava 

Číslo: DPSMK/06/2022 

Zo dňa: 18.2.2022 

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. so sídlom: Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 

IČO: 35910739 (ďalej aj ako „SPP-D“), ako prevádzkovateľ distribučnej siete 

podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto zároveň ako dotknutý 

orgán podľa ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podáva 

nasledovné vyjadrenie: 

Berie na vedomie 



V katastrálnom území obce v predmetných lokalitách Zmien a doplnkov č.3 sa v 

súčasnosti 

nenachádza distribučná sieť prevádzkovaná SPP-D 

Berie na vedomie 

Poţadujeme zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len 

„OP a BP“) 

existujúcich, plynárenských zariadení tak, ako tieto vyplývajú z ustanovení 

všeobecne záväzných právnych predpisov. Podrobnosti o rozsahu „OP“ a „BP“ 

a obmedzeniach v týchto pásmach je moţné získať na základe ţiadosti zaslanej 

na oddelenie prevádzky SPP-D. 

Berie na vedomie, 

poţiadavka je 

zapracovaná 

v schválenej ÚPN 

obce Rimavské 

Janovce 

a predchádzajúcich 

zmenách a 

doplnkoch 

Prípadnú plynofikáciu riešeného územia poţadujeme riešiť koncepčne v súlade 

s podmienkami, vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov a 

na základe podmienok a vyjadrení SPP-D, ako prevádzkovateľa siete. 

Berie na vedomie 

V prípade poţiadavky na uskutočnenie preloţky existujúcich plynárenských 

zariadení prevádzkovaných SPP-D, je potrebné kontaktovať oddelenie 

prevádzky SPP-D, ktoré moţnosť realizácie preloţky posúdi a stanoví 

konkrétne podmienky jej realizácie. 

Berie na vedomie 

Podľa ustanovenia § 79 ods. 5 a 6 a ustanovenia § 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 

Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zriaďovať stavby v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme 

plynárenského zariadenia a vykonávať činnosti v ochrannom pásme 

plynárenského zariadenia moţno len po predchádzajúcom súhlase 

prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. Súhlas prevádzkovateľa 

siete na zriadenie stavby je dokladom pre územné a stavebné konanie, pričom 

kaţdá projektová dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných 

stavieb, informačných, propagačných a/alebo reklamných zariadení, stavebných 

prác, terénnych úprav alebo ťaţobných prác, sa posudzuje individuálne na 

základe ţiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle SPP-D: www.spp-

distribucia.sk . 

Berie na vedomie 

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/


Agendu, týkajúcu sa plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D v 

súvislosti s procesom tvorby územnoplánovacej dokumentácie vybavuje: SPP - 

distribúcia, a.s., oddelenie stratégie siete - koncepcia a hydraulika MS- ul. 

Vápenická 16, Prievidza 971 01. 

Berie na vedomie 

O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných 

SPP-D (plynovodov, prípojok, regulačných staníc, regulačných zostáv , 

zariadení katódovej ochrany , elektrických káblov atď. ) je moţné poţiadať na 

adrese: SPP- distribúcia a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/a , 825 11 Bratislava , 

pracovisko Banská Bystrica. Podrobnosti týkajúce sa postupu pri vytýčení 

plynárenských sieti a podmienky, za akých je táto sluţba poskytovaná sú 

zverejnené na webovom sídle SPP-D: www.spp-distribucia.sk. 

Berie na vedomie 

Toto vyjadrenie slúţi iba pre účely spracovania Zmien a doplnkov č.3 

Územného plánu obce Rimavské Janovce. Nie je súhlasným vyjadrením SPP-D 

k technickému riešeniu navrhovaných plynárenských zariadení, ani nie je 

súhlasným vyjadrením SPP-D k uskutočneniu stavieb v riešenom území. 

Berie na vedomie 

26. Slovak Telekom, a.s.,  

Bajkalská 28,  

817 62 Bratislava  

 Nevyjadrili sa 

v zákonom 

stanovenej lehote 

27. TELEFONICA O2 Slovakia, s.r.o., 

Einsteinova č. 24,  

851 01  Bratislava – Petrţalka 

 Nevyjadrili sa 

v zákonom 

stanovenej lehote 

28. Orange Slovensko,  

Metodova 8,  

821 08 Bratislava 

 Nevyjadrili sa 

v zákonom 

stanovenej lehote 

29. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku 

a infraštruktúry,  

Kutuzovova 8,  

823 47 Bratislava  

 Nevyjadrili sa 

v zákonom 

stanovenej lehote 

30. Agentúra správy majetku Ministerstva 

obrany Slovenskej republiky,  

odbor výstavby a rutinnej štandardnej 

údrţby, detašované pracovisko Stred,  

ul. ČSA 7,  

974 01 Banská Bystrica  

 Nevyjadrili sa 

v zákonom 

stanovenej lehote 

 

http://www.spp-distribucia.sk/


 


